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As an element of the Foreign Service, the network of Finnish Diplomatic 

Missions plays a central role in the development of a safe and predicta-

ble tomorrow for every Finnish citizen. Finnish Diplomatic Missions, estab-

lished in various parts of the world, provide a wide range of services for 

Finns and the Finnish society. 

The consular services include providing passports and notary services, 

visas for foreigners travelling to Finland, and assistance to Finnish  citi-

zens in  distress. In addition to the Embassy of Finland in Athens, Finland 

has Honorary Consuls based in 7 other cities in Greece. 
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Σκοπός και Υπηρεσίες του Ελληνο-Φινλανδικού Επιμελητηρίου. 

     Σο ΕΛΛΗΝΟ-ΥΙΝΛΑΝΔΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ, ιδρύθηκε το 1995 (Π.Δ. 316/95 - ΥΕΚ 

171/22,895). κοπός του Επιμελητηρίου είναι η ανάπτυξη, η προβολή και η προώθηση 

των εμπορικών και επιχειρηματικών σχέσεων μεταξύ Υινλανδίας και Ελλάδας, καθώς 

και η προώθηση της καινοτομίας, της υψηλής και καθαρής τεχνολογίας.    

     Σο Επιμελητήριο παρέχει πληροφορίες & ειδικές γνωμοδοτήσεις, μελέτες και έρευνες 

αγοράς. Επίσης πληροφορίες για την οικονομική κατάσταση στην Ελλάδα και 

Υινλανδία, τους όρους και τις προϋποθέσεις ανάπτυξης εμπορικών και οικονομικών 

σχέσεων. Οργανώνει ημερίδες, συμμετέχει σε εκθέσεις και σε άλλες παρόμοιες 

δραστηριότητες. Σο Επιμελητήριο προωθεί τις δραστηριότητες του σε στενή 

συνεργασία με τις κρατικές υπηρεσίες και οργανισμούς και των δύο χωρών. Εκδίδει 

τακτικά newsletters, σε ηλεκτρονική μορφή, με τις κυριότερες οικονομικές εξελίξεις και 

τεχνολογικά επιτεύγματα των δύο χωρών. 

     Σο ΕΛΛΗΝΟ ΥΙΝΛΑΝΔΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ  βρίσκεται πάντα μέσα στην καρδιά των 

γεγονότων και θεωρεί σημαντική την παρουσία του στον κοινό ευρωπαϊκό χώρο, 

προσφέροντας μια σειρά βασικών  υπηρεσιών  προς τα μέλη του. 

 Μερικές υπηρεσίες καλύπτουν τα ακόλουθα :  

 Σην  διεκδίκηση και προστασία με τον καλύτερο τρόπο, εμπορικών συναλλαγών, με 

γνώμονα πάντα το συμφέρον των μελών του ΕΥΕ. 

 Σην βοήθεια των ελληνικών επιχειρήσεων να αυξήσουν τις επαφές τους με           

αντίστοιχες φινλανδικές (παροχή πληροφοριών). 

 Οργανώνει εμπορικές αποστολές, συναντήσεις με επιχειρηματίες, με στελέχη της 

τοπικής  Αυτοδιοίκησης, επισκέψεις σε Επιστημονικά, ερευνητικά πάρκα και άλλους 

φορείς. 

 Τποβάλει υπομνήματα, προτάσεις και λύσεις σε αρμόδιους φορείς. 

 Παρέχει πληροφορίες για τους όρους και τις προϋποθέσεις ανάπτυξης διαφόρων 

οικονομικών και εμπορικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών καθώς επίσης και για τις 

δυνατότητες διάθεσης προϊόντων και επενδύσεων στις δύο χώρες. 

 Διοργανώνει εμινάρια και άλλες συναντήσεις / εκδηλώσεις που έχουν σκοπό την 

ενημέρωση των μελών και τη σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Υινλανδίας. 

 Σο Επιμελητήριο μας συνεργάζεται με την Υινλανδική Πρεσβεία και με άλλους            

κρατικούς φορείς και των δύο χωρών με σκοπό την καλύτερη και άμεση εξυπηρέτηση 

των μελών του καθώς και με το Εμπορικό Επιμελητήριο της Υινλανδίας (FINNCHAM), 

το Επιμελητήριο μας είναι διαπιστευμένος συνεργάτης του FINNCHAM. 

 Οι εταιρείες/μέλη έχουν τη δυνατότητα να προβάλλουν τη δραστηριότητα και τα 

προϊόντα τους μέσω της ιστοσελίδας του Επιμελητηρίου μας. 

ΗEADQUARTERS Athens – Tel.: +30 210 9244 368 - e-mail: info@fhcc.gr - www.fhcc.gr 

BRANCH in Finland: Tel.: +358 (0) 50 3635 109 - e-mail: pirjo@fhcc.gr 



Τι είναι το  

      Σο Υινλανδικό δίκτυο Finncham είναι μια εκτεταμένη και αξιόπιστη πλατφόρμα 

προώθησης των εμπορικών συναλλαγών που περιλαμβάνει 35 διαπιστευμένα 

φινλανδικά εμπορικά επιμελητήρια σε όλο τον κόσμο. 
      

     Σο Εμπορικό Επιμελητήριο της Υινλανδίας συντονίζει το δίκτυο Finncham σε       

συνεργασία με το Τπουργείο Εξωτερικών της Υινλανδίας, την Business Finland 

και τα περιφερειακά Εμπορικά Επιμελητήρια της Υινλανδίας. 

     κοπός της ομάδας του FINNCHAM είναι να συντονίσει τις δραστηριότητες για 

τα 35 διαπιστευμένα μέλη του, να μοιραστεί τη γνώση και τις βέλτιστες πρακτικές, 

να διαδώσει τον τρόπο με τον οποίο το Finncham  μπορεί να προσφέρει αξία και  

βοήθεια.  

     Η ιστοσελίδα του Finncham θα είναι μια ζωντανή πλατφόρμα, όπου όλοι θα    

μπορούν να μοιραστούν τα νέα και τις επερχόμενες εκδηλώσεις με τα μέλη του, 

καθώς και τους  συνεργάτες των μελών του. 
 

ΗΜΕΙΑ ΔΡΑΗ : 

    Σο Εμπορικό Επιμελητήριο της Υινλανδίας πιστοποιεί τους οργανισμούς σε  

αυτές τις περιοχές για να εξασφαλίσει ότι το τοπικό Επιμελητήριο έχει εκπληρώσει 

τα υψηλά πρότυπα ποιότητας που έχουν οριστεί για το δίκτυο του Finncham. 
 

ΣΟ ΔΙΚΣΤΟ FINNCHAM ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ 

Σα 35 διαπιστευμένα Επιμελητήρια παρέχουν τις ακόλουθες υπηρεσίες: 

- Διευκολύνει τη δικτύωση και τις επιχειρηματικές ευκαιρίες. 

- Εισάγει στους τοπικούς εταίρους. 

- Παρακολουθεί την αγορά. 

- Κοινοποιεί τις βέλτιστες πρακτικές που αφορούν την αγορά. 

- Βελτιώνει την πολιτισμική κατανόηση. 

- Διοργανώνει εκδηλώσεις και σεμινάρια. 
    

Για περισσότερες πληροφορίες : 

FINNCHAM : Ελσίνκι, Υινλανδία    www.finncham.fi 

FHCC :  Σηλ. 210 9244 368 - e-mail : info@fhcc.gr - www.fhcc.gr 
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Η τεχνολογία αλλάζει συνεχώς το τοπίο στο διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον με ταχύτατους 

ρυθμούς, η Ελλάδα με βάση μια έρευνα του ΙΟΒΕ κατέχει μια από τις πρώτες θέσεις στη        δη-

μιουργία καινοτόμων προϊόντων στην Ευρώπη και σε όλον τον κόσμο, μια τάση που ήταν αυ-

ξητική στην περίοδο της κρίσης, όμως σχεδόν ελάχιστα από αυτά τα προϊόντα βρίσκουν το 

δρόμο της παραγωγής και των αγορών. 

Οι  νέες τεχνολογίες παρέχουν πλέον τις δυνατότητες σε κάθε δημιουργό μιας τέτοιας ιδέας να 

την αναπτύξει και να την προωθήσει ανεξάρτητα από τα βοηθήματα που του παρέχει ή όχι το 

κράτος η πολιτεία κ.λ.π.  

Ο θεσμός του DIGITAL EUROPE που βρίσκεται στις Βρυξέλλες, προσπαθεί να δημιουργήσει τις 

συνθήκες εκείνες τόσο στο θεσμικό πλαίσιο αλλά να επενδύσει μαζικά στην εκπαίδευση - τόσο 

οι νεότερες γενιές όσο και το εργατικό δυναμικό να αποκτήσουν τις κατάλληλες δεξιότητες και 

ικανότητες για να γίνουν ενεργοί δημιουργοί του ψηφιακού μας μέλλοντος και όχι μόνο         

παθητικοί καταναλωτές. 
 

Εμείς ως Επιμελητήριο σκοπός μας είναι όχι μόνο να προωθήσου νέες φινλανδικές, καινοτόμες 

τεχνολογίες αλλά και να βοηθήσουμε στην πραγματοποίηση αυτών των ιδεών των νέων μας.  

Είμαστε ανοιχτοί και έχουμε τη διάθεση να συμβάλουμε με όσα μέσα διαθέτουμε προς την    

κατεύθυνση αυτή.  

θεωρούμε ότι ένα μεγάλο στοίχημα στην Ελλάδα της κρίσης αποδομώντας πλήρως το          

επιχείρημα ότι τίποτα δεν μπορεί να γίνει στην Ελλάδα που πλήττεται για πάνω από 8 χρόνια 

από την κρίση με τα γνωστά σε όλους μας προβλήματα. 

Υωτεινό παράδειγμα είναι η Υινλανδία η οποία κατάφερε να βγει από την οικονομική  κρίση 

στις αρχές της δεκαετίας του 1990 και σήμερα να είναι μία από τις πρώτες 10 χώρες στον       

κόσμο στην καινοτομία και φυσικά και στην οικονομία. 
 

Μέσα σε αυτά τα πλαίσια πραγματοποιήσαμε στις 3 Απριλίου Ημερίδα με θέμα :                           

“ ΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΕΙΝ ΣΗ ΝΕΑ ΧΗΥΙΑΚΗ ΕΠΟΦΗ”. Σην Ημερίδα τίμησε με την παρουσία και απηύθυνε 

χαιρετισμό ο Πρέσβης της Υινλανδίας κ.  JUHA PYYKKA.    
 

Εισηγητές ήταν  οι :  

Α. ΕΙΗΓΗΗ : BRANDING ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ, ΟΙ ΠΤΛΩΝΕ ΣΗ  ΕΞΩΣΡΕΥΕΙΑ Εισηγητής  ήταν ο 

κος  GEORGIOS AVLONITIS Ομότιμος Καθηγητής του Οικονομικού  Πανεπιστημίου  Αθηνών, 

Πρόεδρος της Ελληνικής  Ακαδημίας Marketing.      

Β. ΕΙΗΓΗΗ :  GROWTH STRATEGY & DIGITAL MARKETING   

Εισηγητής  ήταν ο Κος THEODOROS MOULOS (Group CEO Growthrocks & viral - loops) 
 



Technology is constantly changing the landscape in the international business environment at 

a rapid pace, Greece, based on an IOBE survey, holds one of the first places in the creation 

of innovative products in Europe and around the world, a trend that has been increasing in 

the crisis, but almost a few of these products find the way of production and markets. 
 

The new technologies now offer the possibility to every developer of such an idea to develop 

and promote it regardless of the benefits provided to him by the state or the state, etc. 

The DIGITAL EUROPE institution in Brussels is trying to create those conditions in the institutional 

framework but to invest massively in education - both younger generations and the workforce 

have the skills and competences to become active creators of the digital our future and not 

just passive consumers. 
 

We as a Chamber our purpose is not only to promote new Finnish, innovative technologies 

but also to help us realize these ideas of our young people. We are open and we have a                

willingness to contribute by whatever means we have in this direction. 

we think that a big bet in Greece of the crisis completely detracts from the argument that 

nothing can be done in Greece that has suffered for over 8 years from the crisis with the          

problems known to all of us. 
 

A bright example is Finland, which managed to get out of the economic crisis in the early 

1990s and today is one of the top 10 countries in the world in innovation and, of course, in the 

economy as well. 
 

Within this framework we held on April 3rd a Workshop on "BUSINESS IN THE NEW DIGITAL ERA"  

The Conference honored with the presence and addressed the Ambassador of Finland,        

Mr. JUHA PYYKKA. 
 

The rapporteurs were: 

A. INTRODUCTION: BRANDING AND THE INTERNET, PILLARS OF THE EXCURSION The rapporteur 

was GEORGIOS AVLONITIS Emeritus Professor at the Athens University of  Economics and    

Business, President of the Greek Academy of Marketing 

B. INTRODUCTION: GROWTH STRATEGY & DIGITAL MARKETING 

Rapporteur was Mr. THODORIS MULOS (Group CEO Growthrocks & viral - loops) 

CONFERENCE OF THE FINNISH HELLENIC CHAMBER OF COMMERCE 





ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 2019 / EXHIBITION IN FINLAND 2019 
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The London meets the Olive oil !!! 
The unique olive oil competitions in the heart of Europe 

LIOOC 2019- London International Olive Oil Competitions 

• Quality Extras of Extra Virgin Olive Oil, 

• Health claim awards of Extra Virgin Olive Oil 

• Extra Virgin Olive Oil Packaging 

London is a great brand name all around the world. Olive oil producers will win in London IOOC 
and then their olive oil will be famous all over the world too. 

www.LondonOliveoil.com 

Olive oil marketing strategists agree that brand awareness in any industry gives that company an 
edge. Brand awareness achieves several goals for companies looking to increase sales in the mar-
ketplace. The company should seek to build customer awareness, promote its products and par-
ticipate in competitions and add value. Your costumers want your olive oil award on the label of 

your product. 

Contest: London International Olive Oil Competitions - LIOOC, 11th-13th April 2019, olive oil pro-
ducers from all countries can take part by filling in an online request to participate. For more in-

formation: Confexpo Ltd, Tel: 0044 (0) 208 359 1388, https://www.facebook.com/
londonoliveoilcompetitions/ 



Το Ελλθνο-Φιλανδικό Επιμελθτιριο βρίςκεται κοντά ςτα μζλθ του, ςτθρίηοντάσ τουσ ςε κάκε  

βιμα των δραςτθριοτιτων τουσ, διατθρϊντασ αποκλειςτικι ςυνεργαςία για νομικά                                      

ηθτιματα με τθ  “Kremalis-Law Firm”. 

Η “Κρεμαλής-Δικηγορική Εταιρεία”, αποκλειςτικό μζλοσ του διεκνοφσ δικτφου Ius Laboris για τθν                       

Ελλάδα, με μακροχρόνια διεκνι νομικι δραςτθριότθτα, με διακρίςεισ από διεκνείσ νομικοφσ                          

οδθγοφσ, όπωσ από τουσ Legal 500, Chambers & Partners και Who’s Who Legal , εγγυάται τθν                      

αςφαλι διεκπεραίωςθ νομικϊν υποκζςεων και παροχι νομικϊν ςυμβουλϊν για όλουσ τουσ                         

κλάδουσ των Επιχειριςεων. Παρζχει εμπειρία,  γνϊςθ και  αποτελεςματικότθτα ςτουσ τομείσ των                           

επενδφςεων, των διεκνϊν ςυμβάςεων και ςτθν ολοκλιρωςθ νομικϊν ενεργειϊν ενϊπιον των                           

αρμοδίων κατά  περίπτωςθ φορζων τθσ Ελλάδασ και του εξωτερικοφ. 
 

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ επικοινωνιςτε μαηί τουσ ςτο +30 210 6431387 ι επιςκεφτείτε                      

τθν ιςτοςελίδα τουσ www.kremalis.gr 
 

The Hellenic-Finnish Chamber is close to its members, supporting them at every step of their                               

activities, maintaining exclusive cooperation on legal issues with "Kremalis-Law Firm". 

"Kremalis-Law Firm" as an exclusive member of the international Ius Laboris network for Greece,                

with long-standing International legal activity, with distinctions from international legal guides                     

such as Legal 500, Chambers & Partners and Who's Who Legal, guarantees safe handling legal affairs 

and legal advice for all Business sectors. It provides experience, knowledge and effectiveness in the        

fields of investment, international conventions and the completion of legal actions before the             

competent bodies of Greece and abroad. 

For more information contact them at +30 210 6431387 or visit their website www.kremalis.gr 

ΠΑΡΟΦΗ ΝΟΜΙΚΨΝ ΤΠΗΡΕΙΨΝ  / PROVISION OF LEGAL SERVICES  

http://www.kremalis.gr


 
 

Το Επιμεληηήπιο ζαρ δίνει ηη δςναηόηηηα να γνυπίζεηε ή και να επενδύζεηε ζε όηι πιο                 

νέο ςπάπσει ζηην ςτηλή και καθαπή ηεσνολογία, ζηην καινοηομία, κςκλική οικονομία,           

ζηην ενέπγεια και ζηιρ ανανεώζιμερ πηγέρ ενέπγειαρ, ζηην έπεςνα & ανάπηςξη ακόμη                  

και ζηην εκπαίδεςζη. 

Το Επιμεληηήπιο μαρ  μποπεί να ζαρ βοηθήζει να βπείηε ζςνεπγάηερ ζηην Φινλανδία,               

να βπείηε επενδςηικέρ εςκαιπίερ, νέα καινοηόμα πποφόνηα και αγοπέρ για ηα πποφόνηα ζαρ. 

Για πεπιζζόηεπερ πληποθοπίερ ζηο:                                                                                                     

Τηλ. : 210 9244368 - e-mail : info@fhcc.gr - www.fhcc.gr 

The Chamber gives you the possibility to find out or invest in the newest in high and                

clean technology, innovation, cyclical economy, energy and renewable energy,                           

research & development, and even education. 

Our Chamber can help you find partners in Finland, find investment opportunities, new                   

innovative products, and markets for your products. 

For more information on: Tel. : 210 9244368 - e-mail: info@fhcc.gr - www.fhcc.gr 

LIVANIOS  GIORGOS President 

PAPAGEORGIOU  KIMON Vice President 

KARAVAS  VASSILIOS Secretary General 

NIKOPOULOU  NIKI Treasurer 

KREMALIS CONSTANTINOS Member of the Board 

VORREAKOU  MARIA Member of the Board 

KORAS ANDREAS Member of the Board 

ΝΈΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ / NEW BOARD OF DIRECTORS  

Finnish Hellenic Chamber of  Commerce  
 

ΕΛΛΗΝΟ ΥΙΝΛΑΝΔΙΚΟ  ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ  -  KREIKKALAIS SUOMALAINEN  KAUPPAKAMARI 



Ανοίγει το Eduvisit τον Μάιο του 2019 
Οι μεμονωμζνοι ςυμμετζχοντεσ ζχουν τϊρα τθν ευκαιρία να ςυμμετάςχουν ςε ζνα ανοιχτό πρόγραμ-
μα Eduvisit ςτο Ελςίνκι τθσ Φινλανδίασ τθν άνοιξθ αυτι! Στόχοσ του Eduvisit είναι να διερευνιςει το 
φινλανδικό εκπαιδευτικό ςφςτθμα, το εκπαιδευτικό ςφςτθμα των εκπαιδευτικϊν και τθν αξιολόγθςθ 
τθσ εκπαίδευςθσ. Οι ςυμμετζχοντεσ κα μάκουν επίςθσ για τθ φινλανδικι εκπαιδευτικι φιλοςοφία και 
τισ μεκοδολογικζσ πρακτικζσ ςτθν εκπαίδευςθ των ςχολείων πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ και 
δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ κακϊσ και ςτθν πρωτοβάκμια εκπαίδευςθ. Το περιεχόμενο κα              
πραγματοποιθκεί ςε διαλζξεισ, ςυηθτιςεισ και ςχολικζσ επιςκζψεισ. 

Το τετραιμερο Eduvisit διοργανϊνεται ςτισ 7-10 Μαΐου 2019 ςτθ μθτροπολιτικι περιοχι του Ελςίνκι. 
Η εγγραφι είναι πλζον ανοιχτι ςτθν ιςτοςελίδα μασ! 

Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει : 

     - Εκπαιδευτικό ςφςτθμα και εκπαίδευςθ των εκπαιδευτικϊν ςτθ Φινλανδία. 

     - Φινλανδικι μεταρρφκμιςθ του προγράμματοσ ςπουδϊν και εκτίμθςθ και αξιολόγθςθ. 

     - Εκπαίδευςθ ςτθν παιδικι θλικία ςτθ Φινλανδία. 

     Εργαςτιριο: Εργαλεία ανάπτυξθσ δεξιοτιτων εργαςίασ και επιχειρθματικισ εκπαίδευςθσ.         

από το δθμοτικό ςχολείο ζωσ τθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ. 

     Σχολικζσ επιςκζψεισ. 

     Δείπνο μαηί με όλθ τθν ομάδα και αξιοκζατα ςτο Ελςίνκι. 

  

  

  

UNIVERSITY 
OF HELSINKI 

  

  

Welcome to                        
Experience the Finnish             

Education System!  

Click here to open in your web browser  

http://newsletter-hyplus.mailpv.net/a/s/157417635-56faaf2a8920b5c1d34cd9ca62ef99f8/2918538


 Honey QUALITY Awards 

The aim is to promote the knowledge of the particular value and the healthy /                 
nutritious ingredients of honey to new consumers, professional chefs and                               

confectioners, gastronomic and culinary schools. Also, highlighting the diversity of               
varieties and the high quality of honey products produced with the aim of promoting 

the knowledge of their different tastes. 
All branded products (not in bulk) available at retailers are eligible to participate in the London Interna-
tional Honey Awards. The products to be evaluated must be in the proper condition for testing and their 
information must be clearly and clearly marked on the label, ie they must be ready-to-sell products to the 
general public. The organizing committee of the competition will request chemical analyzes in collabora-
tion with recognized laboratories to verify that the products are technically sound. www.facebook.com/
LondonHoneyAwards 

- Honey Paste Awards 

The London International Honey Awards want to show off and honor the packaging excellence in design-
ing honey products. It encourages designers and honey companies from all over the world to participate 
in their products. It creates a point where the honey industry can offer innovation and be informed about 
trends. 

When searching for a credible contest, we have created a jury with experienced and trained testers. 
https://www.instagram.com/londonhoneyawards/ 

International Honey Awards London, 14-15 April 2019, honey producers from all countries can participate 
by completing the online application form. For more information: info@londonhoneyawards.com - 
www.londonhoneyawards.com 



The Mediterranean diet has 

gained tremendous popularity 

due to its health benefits, val-

ue, and flavor. Mediterranean 

origin products are now pre-

sent in almost every  country 

throughout the world. Large 

retailers globally have adopted 

the trend and have developed 

Mediterranean product lines 

under their own brands which 

have played a very important 

role in the expansion of the 

category. 



Santorini is ranked 2nd in the preferences of visitors  

and  the first in terms of Europe,  

leaving behind islands such as Capri. 

Enjoy the delicious  
Greek Cuisine. 
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